Blanketten skickas till:
Grundskoleförvaltningen
501 80 Borås

ANSÖKAN OM PLATS ELLER UTÖKAD OMSORGSTID PÅ FRITIDSHEM PÅ
GRUND AV SÄRSKILDA SKÄL ENLIGT SKOLLAGEN 14 KAP 5-6 §§
Med den här blanketten kan du som har särskilda skäl söka fritidshemsplats eller utökad omsorgstid på fritidshem.
Skollagen reglerar plats samt utökad omsorgstid enligt följande:
§ 5 En elev i någon av de skolformer som anges i 3§ ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
§ 6 Elever ska även i andra fall än som avses i 5§ erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.
Elevens namn

Personnummer

Skola
Vårdnadshavarens namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Postadress

Mobilnummer

Telefonnummer till arbete

BESKRIV BEHOVET AV PLATS ELLER UTÖKAD TID PÅ FRITIDSHEMMET

Ort och datum

Vårdnadshavarens underskrift

Beslut, se nästa sida

Grundskoleförvaltningen
Postadress 	
501 80 Borås

Besöksadress		
Olovsholmsgatan 32 501 80 Borås

Tfn (vxl)
033-35 70 00

Webbplats		
boras.se

➔

BESLUT OM PLATS ELLER UTÖKAD OMSORGSTID PÅ FRITIDSHEM
Avslås
Tillstyrkes i enlighet med 5§
Tillstyrkes i enlighet med 6§

Beslutet gäller från och med

Beslutet gäller till och med *

*Om behovet kvarstår efter den beslutande perioden ansöker vårdnadshavare på nytt

BARNETS SCHEMATIDER (beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare)

MOTIVERING TILL BESLUT (beslutet kan inte överklagas)

Ort och datum

Verksamhetschef för grundskolan

Namnförtydligande

AVGIFT FÖR PLATS ELLER UTÖKAD TID PÅ FRITIDSHEM
För fritidshemsplats eller utökad tid debiteras gällande taxa i enlighet med skollagen 14 kap 12§.

LÄMNA KORREKTA INKOMSTUPPGIFTER
Vårdnadshavare är skyldiga att lämna korrekta inkomstuppgifter. Detta görs enklast på boras.ist-asp.com

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen som underlag för beslut.
För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se www.boras.se/pub eller kontakta Grundskoleförvaltningen
via Borås Stads växel 033-35 70 00. Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för grundskolan och nås via grundskola@boras.se.

